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ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED za šolsko leto 2017/2018 

 

 

 
Vse šolske potrebščine naj bodo opremljene z imenom in priimkom učenca.  
 

 

SLOVENSKI JEZIK 
- velik zvezek (A4) - črtni z vmesno črto in brezčrtni v enem 

(TAKO LAHKO, AJDA…) 

- velik zvezek A4 – črtni z vmesno črto 

- velik zvezek (A4) - brezčrtni (TAKO LAHKO, AJDA …) 

1x 
1x 
1x 

MATEMATIKA velik zvezek (A4) -  široki karo (1cm x 1cm) 1x 

ITALIJANŠČINA velik zvezek (A4) -   črtni z vmesno črto in brezčrtni v enem 1x 

ANGLEŠČINA  velik zvezek (A4) - brezčrten 1x 

GLASBENA UMETNOST velik zvezek (A4) - brezčrten 1x 

SPOZNAVANJE OKOLJA velik zvezek (A4) -  črtni z vmesno črto in brezčrtni v enem 1x 
 

LIKOVNA UMETNOST 
- škatla od čevljev (za likovne pripomočke) 

- risalni blok (30 listov) 

- kolaž papir – velikost A4 (ne samolepilni) 

- črn flomaster - navaden 

- voščenke 

- vodene barvice 

- bela tempera 

- črn tuš  

- oglje 

- plastelin 

- bela DAS masa (500g) 

- 3 čopiči (ploščati, treh debelin – npr. 6, 10, 14) 

- lonček za čopiče 

- ražnjič palčke (5 kom) 

- zaščitna majica 

- plastično pokrivalo za mizo 

 

ŠPORT 
 vrečka za športno opremo 

 kratke hlače + bombažna majica 

 deklice: elastika za lase 
 

PODALJŠANO BIVANJE velik zvezek (A4) - brezčrten 1x 

PERESNICA 

- navaden svinčnik HB 
- radirka 
- šilček v lončku 
- komplet suhih barvic (12) 

- flomastri (12) 
- lepilo v stiku 
- otroške škarje 
- malo ravnilo s šablono (20 cm) 

DRUGO 

- mapa A4 ŠOLSKI NAHRBTNIK 

- beležka ŠOLSKI COPATI (nedrseči) IN VREČKO ZA COPATE 
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ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 2. RAZRED za šolsko leto 2017/2018 

 

 

 
 
Prosimo, naj imajo učenci vse učbenike in zvezke ovite, vse potrebščine pa tudi podpisane.   

 

  

 

SLOVENSKI JEZIK 
- velik zvezek (A4) - črtni z vmesno črto in črtami na levi in 

desni strani (TAKO LAHKO, AJDA …) 

- zvezek za bralno značko – uporabijo tistega iz 1. razreda 

3x 
 

MATEMATIKA velik zvezek (A4) -  karo 1cm (TAKO LAHKO, AJDA …) 1x 

ITALIJANŠČINA velik zvezek (A4) -  črtni z vmesno črto (TAKO LAHKO, AJDA …) 1x 

ANGLEŠČINA  velik zvezek (A4) - črtni 1x 

GLASBENA UMETNOST velik zvezek (A4) - brezčrten 1x 

SPOZNAVANJE OKOLJA velik zvezek (A4) -  črtni z vmesno črto (TAKO LAHKO, AJDA) 1x 
 

LIKOVNA UMETNOST 
- risalni blok (30 listov) 

- kolaž papir – velikosti A4 (ne samolepilni) 

- DAS masa (500g) 

- voščenke 

- vodene barvice 

- komplet »Tempera« 

- 3 čopiči (ploščati, treh debelin – npr. 6, 10, 14) 

- paleta 

- lonček za čopiče 

- zaščitna majica 

 

ŠPORT 
 vrečka za športno opremo 

 kratke hlače + bombažna majica 

 deklice: elastike in sponke za dolge lase 

 

PERESNICA 

- navaden svinčnik HB 
- radirka 
- šilček v lončku 
- komplet suhih barvic  
- flomastri 

- lepilo v stiku 
- otroške škarje 
- veliko ravnilo s šablono  
- nalivno pero 
- rdeč kemični svinčnik 

DRUGO 

- mapa A4  

- beležka – majhen črtan zvezek 

- šolski copati (nedrseči) in vrečka za copate  
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ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 3. RAZRED za šolsko leto 2017/2018 

 

 

 

 
Opomba:  če imajo učenci še uporabne zvezke iz 2. razreda, jih lahko uporabijo še v 3. razredu. 
Prosimo, naj imajo učenci vse učbenike in zvezke ovite, vse potrebščine pa tudi podpisane.   

 

 

 

SLOVENSKI JEZIK 
- velik zvezek (A4) - črtni z vmesno črto in črtami na levi in 

desni strani (TAKO LAHKO, AJDA …) 

- velik zvezek (A4) - črtni brez vmesne črte (TAKO LAHKO, AJDA 

…) 

- - zvezek za bralno značko – uporabijo tistega iz 2. razreda 

2x 
 

1x 

MATEMATIKA velik zvezek (A4) - karo 1cm (TAKO LAHKO, AJDA …) 1x 

ITALIJANŠČINA mali zvezek (A5) - črtni z vmesno črto (TAKO LAHKO, AJDA …) 1x 

ANGLEŠČINA velik zvezek (A4) - črtni (lanskoletni) 1x 

GLASBENA UMETNOST velik zvezek (A4) - črtni 1x 

SPOZNAVANJE OKOLJA velik zvezek (A4) - črtni z vmesno črto (TAKO LAHKO, AJDA) 1x 
 

LIKOVNA UMETNOST 
- risalni blok (30 listov) 

- kolaž papir – velikosti A4 (ne samolepilni) 

- DAS masa (500g) 

- voščenke 

- oglje za risanje  

- bela in črna tempera  

- komplet »Tempera« 

- 3 čopiči (ploščati, trda ščetina, treh debelin – npr. 6, 10, 14) 

- lonček za čopiče 

- paleta 

 

 

ŠPORT 
 vrečka za športno opremo 

 kratke hlače + bombažna majica 

 copati 

 deklice: elastike in sponke za dolge lase 

 

PERESNICA 

- nalivno pero 
- rdeč kemični svinčnik 
- navaden svinčnik HB 
- radirka 
- šilček  

- komplet suhih barvic  
- flomastri 
- lepilo v stiku 
- škarje 
- veliko ravnilo s šablono (imajo ga še iz 2. razreda) 

DRUGO 

- trda mapa A4 (iz 2. razreda) 

- beležka – majhen črtan zvezek 

- šolski copati (nedrseči) in vrečka za copate  
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ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 4. RAZRED za šolsko leto 2017/2018 

 

 

 
 

SLOVENSKI JEZIK 

velik zvezek (A4) debelejši, črtni, z robom 1x 

MATEMATIKA 

velik zvezek (A4) debelejši, brezčrten (dodan črtalnik) 2x 

Ostali pripomočki: - velika šablona  1x 

- GEO trikotnik 1x 

- šestilo, minice za šestilo (navadno-Maped) 1x 

- navaden svinčnik HB (ali tehnični svinčnik)  1x 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

velik zvezek (A4) tanjši, črtni, z robom  1x 

DRUŽBA 

velik zvezek (A4) tanjši,črtni, z robom  1x 

GLASBENA UMETNOST 

velik zvezek (A4) tanjši, črtni, z robom  1x 

ITALIJANŠČINA 

mali zvezek (A5) črtni 1x 

ANGLEŠČINA  

velik zvezek (A4)  črtni  (lahko isti zvezek iz 3. razreda!) 1x 

»Brihtna glavca« Angleščina 4, zbirka nalog za 4. r. OŠ, avtorica Marija Hočevar 

(priporočeno gradivo) 1x 

ŠPORTNA VZGOJA 

- kratke hlače + majica (ali dres) 

- copati z gumijastim podplatom (ali športni copati samo za ŠVZ) 

- elastike in sponke za dolge lase 

PERESNICA 

- nalivno pero 1x 

- vložki za nalivno pero 1x 

- brisalec črnila 1x 

- rdeč kemični svinčnik 1x 

- komplet suhih barvic (12 kom.) 1x 

- šilček 1x 

- radirka 1x 
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Spoštovani starši in otroci,  

svetujeva vam, da pregledate dosedanje šolske potrebščine. Tiste, ki so še uporabne, 

pripravite za naslednje šolsko leto. Potrebščine sva navedli po posameznih predmetih, 

da boste lahko zvezke že zavili in jih opremili z nalepkami. 

Želiva vam prijetne priprave na novo šolsko leto, predvsem pa, da bi počitnice čim 

prijetneje preživeli ter se septembra vrnili v šolo zdravi, celi in spočiti. 

 

bodoči razredničarki 

 

LIKOVNA UMETNOST 

likovni blok z risalnimi listi  velikost  A3 (20 listni) 1x 

kolaž papir velikost A4 (24 barvni) 1x 

voščene barvice  paket, 12 kom. 1x 

modelirna masa mali paket, bela 1x 

risalno oglje  1x 

ražnjič palčke  5x 

črn tuš steklenička 1x 

flomastri  paket, 12 kom. 1x 

flomaster ČRN - DEBEL  1x 

flomaster ČRN - vodoodporen  1x 

tempera barvice  paket, 12 kom. 1x 

tempera barvica  BELA -velika  1x 

vodene barvice  1x 

čopič – ploščat   tanek, srednje debeline, debel 3x 

paleta  1x 

lonček iz trše plastike  1x 

škarje za papir  1x 

lepilo ( za papir) v stiku  1x 

podlaga za zaščito mize  časopis, ipd. več kosov 

škatla (lahko od čevljev) 
vanjo zložite male likovne potrebščine 

(čopiče, paleto,tuš,ipd.) 
1x 

DRUGO  

- mapa iz tršega kartona z elastiko 1x 

- prozorna plastična mapa  1x 

- beležka  ali manjši (star) zvezek  1x 

- šolski copati z vrečko 1x 

- ovitki in nalepke  po potrebi 

- šolska torba 1x 
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ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 5. RAZRED za šolsko leto 2017/2018 

 

SLOVENŠČINA - zvezki 

 neumetnostna besedila 1 x A4 60 listni črtni z robom 
 umetnostna besedila 1 x A4 40 listni črtni z robom 

 umet. besed. DOMAČE BRANJE 1 x A5 40 listni črtni z robom 

MATEMATIKA - zvezki 

 računstvo 2 x A4 80 listni črtni z robom 
 geometrija 1 x A4 80 listni brez črtni brez roba 
 milimetrski blok 1 x A4 / / / 
MATEMATIKA – ostali pripomočki 

 trikotnika (1x 60° in 1x 45° )  cele in nepoškodovane konice in robovi 

 geotrikotnik 1x 
 velika šablona 1x 
 šestilo – kovinsko 1x (kvalitetnejše, lahko ga uporablja do 9. razreda)  in minice za šestilo  
 tehnični svinčnik  in minice B2 (0,5)  

DRUŽBA  
 zvezek 2 x A4 80 listni črtni z robom 
 1x  ročni zemljevid Slovenije -  PLASTIFICIRAN s flomastrom in gobico (DZS) 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 zvezek 1 x A4 80 listni črtni z robom 

DNEVI DEJAVNOSTI ( naravoslovni, kulturni, tehniški) 

 zvezek 1 x A5 60 listni črtni s trdimi platnicami služi kot podlaga za pisanje 
 manjši nahrbtnik 

GOSPODINJSTVO 

 zvezek 1 x A4 60 listni črtni z robom 

ANGLEŠKI JEZIK 

 zvezek 1 x A4 80 listni črtni z robom (lahko nadaljuje v  
zvezek 4. razreda) 

»Brihtna glavca« 
(priporočeno gradivo) 

1X / / / Zbirka nalog z rešitvami za 5. 
razred OŠ, avtorica Marija 
Hočevar  

ITALIJANSKI JEZIK 

 zvezek 1 x A5 80 listni črtni z robom 

GLASBENA UMETNOST 

 zvezek 1 x A4 60 listni črtni z robom  

KOLESARSKI KROŽEK 

 zvezek 1 x A4 40 listni črtni z robom 

ŠPORT 

 kratke hlače + majica ali dres 
 copati z gumijastim podplatom ali športne copate samo za ŠV 
 elastike in sponke za dolge lase – OBVEZNO ZA DEKLETA 
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LIKOVNA  UMETNOST 
 risalni blok različni listni (beli in drugi materiali, naravni materiali 
 kolaž papir katerikoli 
 voščene barvice 1 x (12 kom) – znamke DUGA (morajo biti zelo mastne) 
 modelirna masa DAS 1x bela + 1x rjava mala 
 flomastri - tanki 1 x  cel komplet   
 flomaster - ČRN 1 x  debelejši  (vodotopen) (debelina M ali B) 
 flomaster - ČRN 1 x  debelejši (vodoodporen) (debelina M ali B) 
 suhe barvice 1 x  cel komplet VELIKA 
 tempera barve AERO 1 x  cel komplet (14 kom)  
 ČOPIČI - PLOŠČATI 1 x vsaka številka 2,4,6,8,12, 
 ČOPIČI - okrogli samo kot dopolnilo uporabijo kar že imajo doma 
 paleta 1 x poljubno 
 lonček iz trše plastike 1 x poljubno  
 škarje 1 x poljubno 
 tekoče lepilo 2 x poljubno 
 škatla za čevlje 1 x –za likov.  potreb. ustrezno velika, da zložijo vse potreb.  vanjo 
 lepilni trak - selotejp 1 x poljubno 
 podlaga za zaščito mize (časopis ipd.) več kosov 

 
 
 
 

DRUGO 

 mapa iz tršega kartona z elastiko  1x (za DL in RAVNILA) 
 mapa PVC (odpira na L)  5x 
 manjši (star ) zvezek  A5 (za beležko) 1x 
 bel pisarniški papir 20 listov 
 ovitki in nalepke  vse potrebščine morajo biti zavite in oprem. z 

nalepko 
 urejena peresnica (šilček, radirka… itd.)  
 šolski copati z vrečko 1x 

 

 

 

 

 

PERESNICA 

 nalivno pero  1x  
 rdeč, zelen, moder, črn kemični svinčnik  1x  
 BARVNO PISALO (pero »piši – briši«) rdeč, zelen, moder, črn 1x  
  šilček (s posodico-majhen), radirka 1x  
 (ostalo je navedeno pod Likovno vzgojo)  
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ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 6. RAZRED za šolsko leto 2017/2018 

 

 

 
Opomba:  Potrebščine, ki so učencem ostale, jih lahko uporabijo naslednje šolsko leto. 

 

 

 

SLOVENSKI JEZIK velik zvezek (A4) - črtni, 100 listni 2x 
 

MATEMATIKA 
velik zvezek (A4) - brezčrtni + črtalnik 1x 

ostali pripomočki: 

- tehnični svinčnik in minice  
             ali navadni svinčnik HB in šilček 

- GEO trikotnik 

- šestilo 

 

ITALIJANŠČINA velik ali mali zvezek -  črtni  1x 

ANGLEŠČINA 

velik zvezek (A4) -  črtni (lahko od lanskega leta) 1x 

»Brihtna glavca«  Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred 
OŠ, avtorica Marija Hočevar 
(priporočeno gradivo) 

1x 

GLASBENA UMETNOST velik zvezek (A4) -  črtni (lahko od lanskega leta) 1x 

GEOGRAFIJA velik zvezek (A4) - črtni 1x 

ZGODOVINA velik zvezek (A4) - črtni  1x 

NARAVOSLOVJE velik zvezek (A4) - črtni 1x 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
velik zvezek (A4) - brezčrtni (enako za izbirni predmet) 
2 trikotnika 

1x 
 

GOSPODINJSTVO velik zvezek (A4) - črtni 1x 
 

LIKOVNA UMETNOST 
- risalni blok 
- komplet flomastrov (12 kom) 
- škatla voščenk (12 kom) 
- škarje 
- lepilo in  salotejp  
- DAS masa (250g) 
- škatlo tempera barvic 
- paleta   
- čopiči različnih debelin 

 

ŠPORT 

 kratke hlače + bombažna majica 

 športni copati samo za ŠPO 

 dekleta: elastike in sponke za dolge lase 

 

 
DRUGO 

 peresnica 
 mapa 
 šolski copati 
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ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 7. RAZRED za šolsko leto 2017/2018 

 

 

Opomba:  Potrebščine, ki so učencem ostale, jih lahko uporabijo naslednje šolsko leto. 

 

 

SLOVENSKI JEZIK velik zvezek (A4) - črtni, 80 ali 100 listni 1x 
 

MATEMATIKA 
velik zvezek (A4) - brezčrtni + črtalnik 1x 

ostali pripomočki: 

- tehnični svinčnik in minice  
             ali navadni svinčnik HB in šilček 

- GEO trikotnik 

- šestilo 

 

ITALIJANŠČINA velik ali mali zvezek -  črtni 1x 

ANGLEŠČINA 

velik zvezek (A4) -  črtni (lahko od lanskega leta) 1x 

»Brihtna glavca«  Zbirka nalog z rešitvami za 7. razred 
OŠ, avtorja : Špela Podlipnik, Matevž Sušnik   
(priporočeno gradivo) 

1x 

GLASBENA UMETNOST velik zvezek (A4) -  črtni, z robom (za 7. in 8. razred) 1x 

GEOGRAFIJA velik zvezek (A4) - črtni 1x 

ZGODOVINA velik zvezek (A4) - črtni  1x 

DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA KULTURA 
IN ETIKA 

mali zvezek - črtni (za 7. in 8. razred) 1x 

NARAVOSLOVJE velik zvezek (A4) - brezčrtni 1x 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
velik zvezek (A4) - brezčrtni (enako za izbirni predmet) 
2 trikotnika 

1x 
 

 

LIKOVNA UMETNOST 
- risalni blok 
- komplet flomastrov (12 kom) 
- škatla voščenk (12 kom) 
- škarje 
- lepilo in  salotejp  
- DAS masa (250g) 
- škatlo tempera barvic 
- paleta   
- čopiči različnih debelin 

 

ŠPORT 
 kratke hlače + bombažna majica 

 športni copati samo za ŠPO 

 dekleta: elastike in sponke za dolge lase 

 

 
DRUGO 

 peresnica 
 mapa 

 šolski copati 
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ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 8. RAZRED za šolsko leto 2017/2018 

 

 

Opomba:  Potrebščine, ki so učencem ostale, jih lahko uporabijo naslednje šolsko leto. 

  

SLOVENSKI JEZIK velik zvezek (A4) - črtni, 100 listni 2x 
 

MATEMATIKA 
velik zvezek (A4) - mali karo 1x 

ostali pripomočki: 

- tehnični svinčnik in minice  
             ali navadni svinčnik HB in šilček 

- GEO trikotnik 

- šestilo 

 

ITALIJANŠČINA velik ali mali zvezek -  črtni 1x 

ANGLEŠČINA velik zvezek (A4) -  črtni (lahko od lanskega leta) 1x 

GLASBENA UMETNOST velik zvezek (A4) -  črtni, z robom (za 7. in 8. razred) 1x 

GEOGRAFIJA velik zvezek (A4) - črtni 1x 

ZGODOVINA velik zvezek (A4) - črtni  1x 

DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA KULTURA 
IN ETIKA 

mali zvezek (A4) -  črtni (za 7. in 8. razred) 1x 

FIZIKA velik zvezek (A4) -  nizki karo 1x 

KEMIJA velik zvezek (A4) -  nizki karo (ostane še za 9. razred) 1x 

BIOLOGIJA mapa 1x 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
velik zvezek (A4) - brezčrtni (enako za izbirni predmet) 
2 trikotnika 

1x 
 

 
LIKOVNA UMETNOST 

- risalni blok 
- komplet flomastrov (12 kom) 
- škatla voščenk (12 kom) 
- škarje 
- lepilo in  salotejp  
- DAS masa (250g) 
- škatlo tempera barvic 
- paleta   
- čopiči različnih debelin 

 

ŠPORT 
 kratke hlače + bombažna majica 

 športni copati samo za ŠPO 

 dekleta: elastike in sponke za dolge lase 

 

DRUGO  peresnica 
 mapa 
 šolski copati 

 



 
Osnovna šola   

Oskarja Kovačiča Škofije 

 

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije 
Sp. Škofije 40 D, 6281 Škofije – Slovenija 

Tel.: 05 6626580, faks: 05 6626593, e-mail: o-okskofije.kp@guest.arnes.si 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 9. RAZRED za šolsko leto 2017/2018 

 

 

Opomba:  Potrebščine, ki so učencem ostale, jih lahko uporabijo naslednje šolsko leto. 

SLOVENSKI JEZIK velik zvezek (A4) – črtni, 100 listni 2x 
 

MATEMATIKA 
velik zvezek (A4) -  mali karo 1x 

ostali pripomočki: 

- tehnični svinčnik in minice  
             ali navadni svinčnik HB in šilček 

- GEO trikotnik 

- šestilo 

 

ITALIJANŠČINA velik ali mali zvezek -  črtni 1x 

ANGLEŠČINA velik zvezek (A4) -  črtni (lahko od lanskega leta) 1x 

GLASBENA UMETNOST velik zvezek (A4) -  črtni, z robom 1x 

GEOGRAFIJA velik zvezek (A4) - črtni 1x 

ZGODOVINA velik zvezek (A4) - črtni (lahko od lanskega leta) 1x 

FIZIKA velik zvezek (A4) -  mali karo 1x 

KEMIJA velik zvezek (A4) -  nizki karo (od lanskega leta ) 1x 

BIOLOGIJA velik zvezek (A4) - črtni 1x 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
velik zvezek (A4) - brezčrtni (enako za izbirni predmet) 
2 trikotnika 

1x 
 

 

LIKOVNA UMETNOST 
- risalni blok 
- komplet flomastrov (12 kom) 
- škatla voščenk (12 kom) 
- škarje 
- lepilo in  salotejp  
- DAS masa (250g) 
- škatlo tempera barvic 
- paleta   
- čopiči različnih debelin 

 

ŠPORT 
- kratke hlače + bombažna majica 
- športni copati samo za ŠPO 
- dekleta: elastike in sponke za dolge lase 

 

DRUGO  peresnica 
 mapa 
 šolski copati 

 


